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กลุมผลิตภณัฑใยแกว    Fiberglass Product Group 

Chopped Strand Mat (CSM)

 เปนใยแกวชนิด E-glass ยาวตอเนื่อง แลวนํามาตัดสั้นที่ขนาดประมาณ 
3-5 นิ้ว แลวโปรยเปนผืน  ผลิตโดยโรงงาน ของบรษิัทฯ  ในประเทศจีน   
ใชในงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาสโดยวิธีใชมือทา  มีความหนา
หลายขนาดแลวแตการออกแบบชิ้นงานสําเร็จรูป เชน  300gsm  450gsm 
600gsm

Woven Roving (WR)
Woven Roving หรอืเรยีกอีกช่ือวาใยทอ  เปนการขึ้นรูปใยแกวโดยนํา
เสนใยแบบเสนเดี่ยวขนาดประมาณ  600-800 tex มาทอแบบ Plain
Weave เพื่อใชในงานขึ้นรูปไฟเบอรกลาสที่ตองการความแขงแรงสูงใน
ตนทุนที่ไมสูงจนเกินไป   สวนมากจะใชคูกับ CSM มีความหนาที่ 
200gsm 400gsm  600gsm 800gsm เปนหลัก

Spray Roving (SP2400)

เสนใยแกว E-glass ยาวตอเนื่องเพื่อใชกบัเครื่องพนใยแกว Spray Gun 
สําหรบังานขึ้นรูปช้ินงานไฟเบอรทั่วไป  เชน ถังน้ํา  ถังบําบัด  เรอื  
อางอาบน้ําเปนตน  ขนาดของเสนคือ 2400 tex (หนัก 2400g ที่ความ
ยาว 1 กม. ) สามารถใชประกอบกบัเสนใยแกวชนิดอื่นเชน WR เมื่อ
ตองการความแข็งแรงมากขึ้น   เหมาะกับงานที่มีขนาดปานกลาง-ใหญ  
ที่ตองการความรวดเร็วในการผลิต

รหัสสนิคา: m11p 300  ใยแกว CSM e-glass เบอร 300 หนากวาง 104 ซม

รหัสสนิคา: m11p 450 ใยแกว CSM e-glass  เบอร 450 หนากวาง 104 ซม

รหัสสนิคา: m11p 600 ใยแกว CSM e-glass  เบอร 600 หนากวาง 104 ซม

รหัสสนิคา: wr 200  ใยแกว wr e-glass เบอร 200 หนากวาง 100 ซม

รหัสสนิคา: wr 400 ใยแกว wr e-glass  เบอร 400 หนากวาง 100 ซม

รหัสสนิคา: wr 600 ใยแกว wr e-glass  เบอร 600 หนากวาง 100 ซม

รหัสสนิคา: wr 800   ใยแกว wr e-glass เบอร 800 หนากวาง 100 ซม

รหัสสนิคา: sp2400  ใยพน e-glass เบอร 2400
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กลุมผลิตภณัฑใยแกว    Fiberglass Product Group 

Filament Winding Roving (FW)

 เสนใยแกว E-glass ยาวตอเนื่องเพื่อใชกบัเครื่องพัน สําหรับ
งานทอหรือถัง มขีนาดเสนใยที ่1200tex และ 2400tex 

Glass Tissue 
Glass Tissue เปนใยแกวผืนบางๆ ที่มีน้ําหนักเพียง 30gsm ใช
กรรมวิธีขึ้นรูปแบบกระดาษเพื่อใหไดความสม่ําเสมอของผิว  จะใช
งานในชั้นแรกสดุหรือทายสุดเพื่อใหผิวงานมีความเรียบสวยและ
ชวยกันสภาวะที่กัดกรอน 

Stitched Mat
ประกอบดวยเสนใยแกวตัดสั้นในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ
ประเภท Chopped Strand Mat  แตไมใชกาวในการประสาน
ระหวางเสนใยแตใชการเย็บเสนใยเขาดวยกันเปนผืนเพื่อ
ความแข็งแรงของชิ้นงาน และการทํางานแบบแมแบบปดที่
ตองมีแรงดัน

รหัสสนิคา: fw1200  ใยพัน e-glass เบอร 1200 tex

รหัสสนิคา: fw2400 ใยพัน e-glass  เบอร  2400 tex

รหัสสนิคา: ts30  ใยผิว c-glass เบอร 30 g

รหัสสนิคา: --- สินคาพิเศษ ผลิตตามสั่ง
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กลุมผลิตภณัฑใยแกว    Fiberglass Product Group 

Bi-axial
Bi-axial คือใยทอ ที่ใช E-glass แบบเสนเดี่ยวมาทอสองทางในมุม 
+45 องศาและ – 45 องศา เมื่อใหแนวยาวเปน 0 องศา ใชในงานที่
ตองการการรบัแรงของชิ้นงานเพิ่มเติมในระนาบ + และ – 45 องศา  
สามารถใช ประกอบกบัการใช  ใยทอแนวเดียวที่เรยีกวา 
Unidirectional 0 หรือ 90 องศา  

Uni-directional 
Uni-directional คือใยทอ ที่ใช E-glass แบบเสนเดี่ยวที่มีความแข็งแรง
สูงมาทอขึ้นรูปทางเดียว โดยมีเสนดายโพลีเอสเตอรเปนตัวเย็บใหเสน
ใยคงรปูเปนผืนได  มีทอที ่0 องศา คือตามแนวยาว (warp) และ 90 
องศา คือตามแนวหนากวาง (weft) บางกรณีจะมีการเยบ็ใยแกวผืนที่
เรียกวา CSM ทีค่วามหนา 50gsm เขาไปขางหลังดวยเพื่อชวยกระจาย
การรบัแรงในมุมอื่นๆ   ใชสําหรบัการขึ้นรูปช้ินงานที่ตองการการรับ
แรงในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะเชนงานพันเสาคอนกรีตเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง  และอุปกรณกีฬาทางน้ําเปนตน

รหัสสนิคา: bi 400  ใยทอ สองทาง + - 45 องศา  เบอร  
400

รหัสสนิคา: UD 0 400  ใยทอทางเดียว 0 องศา เบอร 400

รหัสสนิคา: UD 90 400 ใยทอทางเดียว 90 องศา เบอร 400

รหัสสนิคา: --- สินคาพิเศษ ผลิตตามสั่ง

Chopped Strand

Chopped Strand  คือใยแกว E-glass  ที่ขึ้นรูปเปนเสนกลุมแลวนํามา
ตัดเปนเสนสั้นๆ ที ่ความยาว 3มม 4.5มม 6มม และอื่นๆ ขึ้นอยูกับ
ความตองการในการใชงาน   ใชในงานคอมปาวเม็ดพลาสติก หรอื 
BMC เทานั้น มีเกรดเฉพาะสําหรบั  PP,  PBT, PC, PA, ABS  และ 
อื่นๆ
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ผาคารบอน-เคฟลาร
ผาคารบอนลายหนึ่ง ลายสอง สาํหรบังาน
ประดับยนต และชิ้นสวนเครื่องกีฬา  มีความ
แข็งแรงสูง  ทนความรอนสูง น้ําหนักเบา   
ผาคารบอนลายเสนเดี่ยวสําหรับงานที่ใชรบั
แรงในทางเดียวมากๆ เชนงานพันเสาปูนใน
โครงการกอสราง

ในงานไฟเบอร
กลาสหรอืคอมโพ
สทิที่ตองการคงไว
ซึ่งความหนาของ
ผนังช้ินงาน  และ
ตองการใหช้ินงาน
มีน้ําหนักเบาใน
ขณะเดียวกัน  เชน 
งานทําเรือ  รถบสั  
Honey Comb

Honey Comb

หรอืรังผึ้ง เปนวัสดุ
ที่ใชระหวางชั้นใย
แกวหรือวัสดุ
เสริมแรงอื่นๆ 
มีหลายความหนา
ใหเลือกใช เชน 6,
10, 15, 20  มม. ที่
ขนาด กวาง x ยาว 
2300 x 1150 มม.

Coremat
ทํามาจากใยโพลเีอสเตอรเสนสั้นอัดขึ้นรูปสําหรบัใชในงาน
ไฟเบอรกลาสเพื่อเพิ่มความหนาใหกบัช้ินงานโดยไมตอง
เพิ่มช้ันของใยแกว  เชนงานทําเรือ  อปุกรณกีฬาทางน้ํา 
ช้ินสวนรถยนต มีหลายความหนา เชน 2, 3, 4 หรอื 5 มม. ที่
หนากวาง 100 ซม.

กลุมผลิตภณัฑใยแกว    Fiberglass Product Group 
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กลุมผลิตภณัฑโพลีเอสเตอรเรซิ่น    Polyester Resin  Product Group 

Orthophatalic Resin
 เรซิ่นกลุม Orthophatalic เปนกลุมพื้นฐานสําหรบัใชงานไฟเบอร
ทั่วไปมีอยูหลายเบอรตามแตผูผลิตโดยมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ไปบางเล็กนอย  มีทั้งที่ผสมตัวชวยเรง (Cobalt Naphthenate)  ,  
ผสม Wax ,  ผสม anti-UV หรือตัว Base ที่ไมผสมอะไรเลย  โดยปรกติ
จะมีสใีสอมเหลือง แตถาผสมตัวชวยเรงจะมสีีออกชมพู-มวง

Isophatalic Resin

Vinlyester Resin

 เรซิ่นกลุม Isophatalic  เปนกลุมที่ใชสําหรบังานที่ตองทน
สภาพแวดลอมทีก่ัดกรอนเชนสารเคมี หรือ น้ําทะเล มีลักษณะ
ทางกายภาพเหมือนกับ Orthophatalic และวิธีการใชงานลักษณะ
เดียวกัน   งานที่เหมาะกับการใชงาน เชน ถังในโรงงาน
อุตสาหกรรม, บาํบัด และ ทอ 

Vinlyester  หรอืเรียกวาไวนิล เปนเรช่ินกลุม Polyester ที่มีความแข็งแรง
และมีคุณสมบัติในการทนกรดหลายชนิด มีราคาสูง จึงนิยมใชในงาน
ประเภทถังเคมี  เคลือบพื้นโรงงาน รวมไปถึงเรือและอปุกรณกีฬาทางน้ําอีก
ดวย  

รหัสสนิคา: r235tpn  เรวิซิ่นผสม Cobalt  ถัง 220 กก.

รหัสสนิคา: 7213cn เรซิน่ผสม Cobalt ถัง 220 กก.

รหัสสนิคา: 2117  เรซิ่นผสม Cobalt ถัง 230 กก.

รหัสสนิคา: mr123 เรซิ่นไมผสม ถัง 230 กก.

รหัสสนิคา: 8202 เรซิ่นผสม Cobalt  ถัง 220 กก.

รหัสสนิคา: r289tpn  เรซิน่เกรด ISO ผสม Cobalt  ถัง 220 กก.

รหัสสนิคา: 285n เรซิ่นเกรด ISO ผสม Cobalt ถัง 220 กก.

รหัสสนิคา: 901p  เรซิ่นเกรดไวนิล  ผสม Cobalt  ถัง 200 กก

รหัสสนิคา: 901 เรซิ่นเกรดไวนิล  ไม ผสม Cobalt ถัง 200 กก



www.jn-transos.com

กลุมผลิตภณัฑโพลีเอสเตอรเรซิ่น    Polyester Resin  Product Group 

Epoxy Resin
 เรซิ่น Epoxy อยูในกลุมพลาสติกเทอรโมเซตเชนเดียวกับ 
Orthophatalic, Isophatalic และ Vinlyester แตรบัแรงดึงและแรงอัดได
สูงกวา  และทนกรด ทนดางไดดี มีหลายเกรดทั้งสําหรบัทําช้ินงานไฟ
เบอรที่ตองการความแข็งแรงสูงๆ เชนช้ินสวน เครื่องบิน รถแขง 
อุปกรณกีฬา ทอรอยสายไฟ ฯลฯ  หรอืงานเคลือบพื้นทั้งแบบปแูละไมปู
ใยแกว  มีหลายสูตรตามการใชงานและความตองการของลูกคา   ขอดี
ของ Epoxy คือมีอายุการเกบ็รกัษานานกวาเรซิ่นชนิดอื่น   ใชงานโดย
ผสม Part A กบั Part B เขาดวยกัน

รหัสสนิคา: EPTA582 อีพอกซี ่part a 3:1  สําหรบังานไฟเบอร

รหัสสนิคา: EPTB278  อพีอกซี ่part b 3:1 สําหรบังานไฟเบอร

รหัสสนิคา: EPTA515 อีพอกซี ่part a 2:1 สําหรบังานเคลือบพื้น

รหัสสนิคา: EPTB7301 อีพอกซี่ part b 2:1 สําหรบังานเคลือบพื้น

Gelcoat

 เจลโคท Gelcoat เปนโพลีเอสเทอรเรช่ินที่มีความหนืดสูง  
ใชเปนช้ันแรกในการทําช้ินงานไฟเบอรกลาสทีต่องการผิว
งานที่มีความมัน สวยงาม  สทีี่ใชในงานไฟเบอรจะถูกผสมลง
ในเจลโคทเลย    

รหัสสนิคา: 9091 เจลโคท Cobalt  ถัง 25 กก

รหัสสนิคา: 920-BSE เจลโคทผสม Cobalt ถัง 25 กก

รหัสสนิคา: 325 เจลโคทไมผสม Cobalt ปบ 18 กก

รหัสสนิคา: GCM230 เจลโคท เกรด ISO ไมผสม Cobalt ปบ 18 กก

รหัสสนิคา: GC231A เจลโคท เกรด ISO ไมผสม Cobalt ปบ  18 กก
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กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other FRP Related  Product 

Pigment Paste

MEKP /Catalyst/ M-60

 แมส ีPigment Paste เปน Pigment สทีี่ผสมมาสาํเร็จมี
ลักษณะเหนียวขน   สําหรบัใชผสมใน Gelcoat หรอืในเนื้อเร
ซิ่นโดยเฉพาะ  เขากันไดดีกับโพลีเอสเตอรเรซิ่นทุกชนิด มี
ทั้งแมส ีและสีเฉพาะ

MEKP เปนตัวเรงปฏิกิรยิาใหโพลีเอสเตอรเรซิ่นแข็งตัว  มี
หลายช่ือเรยีก เชน ตัวทําแข็ง, ตัวเรง, Peroxide,  M-60, 
Catalyst   เปนของเหลวสีใส  มกีลิ่นฉุน  ถาสัมผัสกับตัวชวย
เรงปฏิกิรยิา cobalt naphthenate จะกอใหเกิดความรอนอยาง
รุนแรง 

รหัสสนิคา: M60 บรรจุแกลลอน 5 กก

รหัสสนิคา: -- ตามเบอรสี

โฟมขาว-ดํา
ผสมโฟมขาวเขากับโฟมดําเพื่อใหสวนประกอบทั้งสองทําปฏิกิรยิา
กัน  ขยายตัวออกเปนโฟมสีเนื้อที่มีความหนาแนนประมาณ 40kg ตอ
ลูกบาศกเมตร  จะใชในการขึ้นรูปแมแบบและเติมเต็มชองวางของ
ช้ินงาน

รหัสสนิคา FOAM โฟมขาว-ดํา  บรรจุในแกลลอน 5 กก.
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Mono Styrene
โมโนสไตรีนเปนของเหลวมีสีใสเปนสวนหน่ีงของสารตั้งตนใน
การผลิตโพสีเอสเตอรเรซิ่น  และใชผสมในพีเอสเตอรเรซิ่นใหมี
ความหนืดลดลง

Thinner ทินเนอร

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other FRP Related  Product 

รหัสสนิคา MONO โมโนสไตรีน ถัง 200 ลิตร/ ปบ 20 ลิตร

รหัสสนิคา aa บรรจุในถัง 200 ลิตร   

รหัสสนิคา aaa บรรจุในถัง 200 ลิตร 

รหัสสนิดา acrylic บรรจุในถัง 200 ลิตร 

ทินเนอรถัง 200 ลิตร มีเกรด AA  สําหรบัลางเครื่องมือ เกรด AAA 
สําหรบัผสมสี  และเกรด Acrylic สําหรบัผสมสทีีต่องการความเงา

Acetone
อาชีโตนเปนเคมีในกลุมตัวทําละลาย   ใชในงานไฟเบอร
กลาสในการทําความสะอาดอุปกรณตางๆ เชน ลูกกลิ้ง 
เครื่องพนเจลโคท ฯลฯ  กอนที่เรซิ่นจะแข็งตัว   

รหัสสนิคา: acetone  อาซโิตนถัง 200 ลิตร หนัก 160 กก.
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Rollers
ลูกกลิ้ง (Rollers) มีหลายชนิดและหลายขนาดสําหรบั
ใชในการทํางานไฟเบอรเชน ลูกกลิ้งขนแกะทาเรซิ่น
ลงบนใยแกว   ลกูกลิ้งขนหมูสําหรบัไลฟองอากาศ   
ลูกกลิ้งอลูมิเนียมสําหรบัรีดเรช่ิน

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other  FRP Related  Product 

รหัสสนิคา: rolsh4  ลูกกลิง้ขนแกะ 4”

รหัสสนิคา: rolgr4 ลูกกลิง้ขนเขียว 4”

รหัสสนิคา: rolwh4 ลูกกลิง้ขนขาว 4”

รหัสสนิคา: rolbl2/3/4 ลกูกลิ้งขนหมู 2” 3” 4”

รหัสสนิคา: rolal2/3/4 ลูกกลิ้งอลูมีเนียม 2” 3” 4”

MonoWax

โมโนแวกซ ถูกออกแบบมาสําหรบัผูทีท่ํางานกับเรซิ่นที่
ไมไดผสมแวกซมาจากโรงงาน แตตองการใหผิวหนา
ช้ินงานมีความเงามันพอสมควร   ใชผสมโดยตรงกับเรซิ่น
ในลักษณะเดียวกันกับการใชงานโมโนสไตรีน

รหัสสนิคา: monowax บรรจุในแกลลอน 5 กก.

Micro Balloon

ผงไมโครบอลลนู Micro Balloon เปนผงแกวซิลิกาที่มี
ชองวางภายในใชผสมสโีปวเพื่อใหขัดขึ้นรูปแมแบบไดงาย
บรรจุกลองละ 27.5 กก. สามารถเก็บไวไดนาน

รหัสสนิคา: QCEL  ผงไมโครบอลลูนยี่หอ Q-CEL

รหัสสนิคา: K20 ผงไมโครบอลลูนยี่หอ 3M
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Semi-permanent Mold Release
Dexcoat # 8 เปนน้ํายาถอดแบบสูตรโพลิเมอรสตูรเยอรมันที่
ผลิตโดยบรษิทั JN. Transos เอง  สามารถถอดแบบไดหลาย
ครั้ง  ใชแทนขี้ผึ้งถอดแบบที่จะตองทาและขัดใหขึ้นเงาทุก
ครั้งกอนจะขึ้นช้ินงานใหม   เนื่องจากเปนสูตรโพลิเมอร เมื่อ
เซ็ตตัวแลวจะเปนฟลมบางๆ ที่จะไมหลุดเปนคราบติดไปกับ
ช้ินงาน จึงไมทําใหช้ินงานดาง

PVA solution
น้ํายา PVA ใชถอดแบบใหการทาํงานไฟเบอรกลาสได
เชนเดียวกับขี้ผึ้งถอดแบบ  เมื่อทาแลวปลอยใหแหง จะเปน
ฟลมบางๆ ระหวางแมแบบและชิ้นงานทําใหถอดแบบไดงาย  
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติละลายน้ําได  จึงสามารถทําความ
สะอาดชิ้นงานไดดวยน้ําธรรมดา

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other  FRP Related  Product 
รหัสสนิคา: dexcoat8  บรรจุในแกลลอน 3.75 ลิตร

รหัสสนิคา: PVA  บรรจุในแกลลอน 5 กก.

Mold Release Wax
เนื่องจากโพลีเอสเตอรเรช่ินมีคุณสมบัติในการเกาะตัวเหมือน
กาว  การที่จะถอดชิ้นงานออกจากแมแบบแทบจะเปนไป
ไมไดถาไมทาขี้ผึ้งถอดแบบเสยีกอน   ขี้ผึ้งที่ดีจะถอดงายและ
ไมทิ้งคราบไวที่ผิวงานหลังถอดแบบ

รหัสสนิคา: waxKH  แวกซออสเตรเลยี  

รหัสสนิคา: wax1000p กระปุกขาว 412 กรัม

รหัสสนิดา: wax8  กระปกุทอง 311กรัม 
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Calcium Carbonate
ผงแคลเชียม Calcium Carbonate ใชเปนฟลเลอร Filler ใน
การขึ้นรูปงานไฟเบอรกลาสโดยผสมลงในเรซิน่เพื่อเพิ่มเนื้อ
และเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกไดดีขึ้น

Fumed Silica (ผงเบา)
ผงเบามีคุณสมบติัเปน thixotropic ใชผสมเพิ่มความหนืดให
โพลีเอสเตอรเรซิ่นในการทํา Gelcoat หรือใหเรช่ินเกาะตัว
กับแมแบบแนวตั้งดีขึ้น

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other  FRP Related  Product 

รหัสสนิคา: CAL  ผงแคลเซยีมถุง  25 กก.

รหัสสนิคา: TIX  ผงเบาWacker  บรรจุถุงละ 10 กก.

Cobalt Napthenate
โคบอลทแนปทีเนท หรอืเรยีกสัน้ๆ วา โคบอลท เปนสารชวยเรง
ปฎิกริยิา ใชคูกบัตัวเรงปฏิกิรยิา (M60) ทําใหเกิดความรอนสูง
ใหเรซิ่นแข็งตัวไดที่อุณหภูมิปรกติ  มักจะผสมมาใหไวในเรซิ่น
แลวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน

รหัสสนิคา: cobalt  บรรจุแกลลอนละ 5 กก.

Talcum
แปงทลัคัมสามารถใชเปนฟลเลอร Filler  ผสมเรซิ่นเพื่อเพิ่มเนื้อ
ไดเชนเดียวกับผงแคลเซียม ช้ินงานที่ไดจะมีน้ําหนักเบากวา
ช้ินงานที่ผสมผงแคลเซียม   แตราคาก็จะสูงกวาเชนกัน

รหัสสนิคา: TAL  บรรจุถุง  25 กก.
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กระดาษทราย

เบอร 600-800 สาํหรบัขัดเม็ดสี Primer 
เบอร 800-2000 สําหรบัขัดซอมเม็ดสีกอนลงยาขัด

ซิลิโคนถอดแบบ
มีของ ฝรั่งเศส  เยอรมัน และอเมริกา  ใชสําหรับ
หลอเปนแมแบบสําหรับงานหลอเรซิ่น และงาน
ไฟเบอรทืี่ตองการความละเอียดของผิวงานสูง

กาว PU Sikaflex

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other  FRP Related  Product 

รหัสสนิคา: Si  ขนาดถังละ 25 กก

รหัสสนิคา: SK252WH  บรรจหุลอด 600 มล

ผาขนแกะ
ทําจากขนแกะผสมใยสังเคราะห  มสีีขาวสําหรบัขัด
ช้ินงานสีออน  และ สีเหลือง สําหรบัขัดสีช้ินงานที่มีสีเข็ม
ใชกบัเครื่องปนที่ความเร็วประมาณ 2000 รอบตอนาที 

รหัสสนิคา: 3mpnwh  ผาขนแกะสีขาว 8”

รหัสสนิคา: 3mpnye ผาขนแกะสีเหลือง 8”

รหัสสนิคา: 3msp

กาวโพลียรูีเทนคุณภาพสูงของ SIKA  เปนแบบสวนประกอบ
เดียว  แหงตัวเมื่อสัมผสักบัอากาศ  ทนน้ําทะเล กรด/ดาง อยาง
ออน  ทาสทีบัได  เหมาะกับงาน เรือ  รถยนต  ที่ตองการการยึด
ติดสูง
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ดินน้ํามันอยางดี

กลุมผลิตภณัฑอื่นที่ใชทํางานไฟเบอรกลาส    Other  FRP Related  Product 

รหัสสนิคา: Di  แพ็ค 24 กอน

สีโปวแหงเรว็ Dinco’s NC Putty 

เหมาะสําหรบัตกแตงพื้นผิวไดเรยีบ โปวงาย แหงเร็ว ขัด
งาย ยึดเกาะแนน  ไมแตกเปราะงาย และชวยปองกันสนิม

รหัสสนิคา: putty บรรจุกระปอง 250 g

ขี้ผึ้งขัดหยาบ  SOLAR Rubbing 
Compound
ใชขัดสีรถยนต – เรือ ขัดไดเร็วโดยไมทิ้งรอยขนแมว   
สามารถเก็บไดนาน

รหัสสนิคา: rub  บรรจุกระปอง 500 g

แวกซเคลือบสี Cana
เนื้อน่ิมขัดไดทั้งสีพนรถยนต  และสีไฟเบอรกลาส  
นอกจากความเงางามแลว ฟลมบางๆของ แวกซ จะชวย
ปกปองสีจากการขูดขีดอีกดวย 

รหัสสนิคา: cana บรรจุกระปอง 250 g
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กลุมผลิตภณัฑพิเศษ    Special  Product Group 

Fire Blanket
 ผาหมใยแกวกันไฟทอลายซาติน   ใชในการดับไฟ 
ปองกันไฟลาม  หมรางกายกันไฟลวก  เหมาะสําหรบั
ใชในบาน  โรงงาน  รานอาหาร โรงพยาบาล เพื่อ
ปองกันไฟไหมเบื้องตน  หนา 1 มม. ไมระคายเคืองตอ
ผิว  ทนอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

Joint Tape

Tape ใยแกว E-Glass ทอแบบ RENO ขนาดตาขาย 8X8 หรือ9X9 
ตอ 1 นิ้ว  มีกาวในตัวสําหรับงานซอมแซมหรอืประสานรอยตอ
แผนยิปซัมบอรดแทนผาดิบ

ขึ้นรูปโดยการทอเสนใยแกวขนาดเล็กแลว Treat ดวย Poly 
Vinly Coride มีสีดํา และสีเทา มคีวามทนทาน ไมเสียรปูทรง
งาย ทําความสะอาด และติดต้ังงาย  เหมาะสําหรบัที่อยูอาศัย   
ฟารมออแกนิค หรอื โรงประกอบอาหาร

รหัสสนิคา: -- สินคาพิเศษ

รหัสสนิคา: -- สินคาพิเศษ  

รหัสสนิคา: -- สินคาพิเศษ

มุงไฟเบอรกลาส
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เรือไฟเบอรกลาส

เรือพายสําหรบังานนากุง-ทั่วไป
 มีหลายขนาดใหเลือก

เกรตติง้ไฟเบอรกลาส

เกรตติ้งไฟเบอรกลาสสําหรับพืน้ที่ตองการความ
แข็งแรง ที่มีน้ําหนักเบา ทนการกัดกรอน  ทนไฟ ใช
เปนพื้นโรงงานผลิตสารเคมี  เวชภัณฑ โรงบําบดัน้ํา   
ปทูางเพา ปูดาดฟาเรือ

ชุดโตะ-เกาอี้ ไฟเบอรกลาส

กลุมผลิตภณัฑชิ้นงานไฟเบอรกลาสสาํเร็จรูป    Fiberglass Finished Product Group

เรีอแคนู-คายัค  โดยชางออกแบบเรือผูชํานาญการ

เกรตติ้งมีหลายขนาดใหเลือก เชน :
122cm x 366cm x 2.5cm
122cm x 366cm x 3.8cm
152cm x 396cm x 3.8cm
122cm x 366cm x 5.1cm

เหมาะสําหรบัใชงานทั้งในและนอกอาคาร โรงอาหาร 
หอประชุม  สนามกีฬา  มีสสีันสวยงาม ทนทาน ผลิต
ตามแบบและจํานวนที่ทานกําหนด
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บานประตูไฟเบอร
สวย ทน ใชไดทั้งงานภายนอก และ ภายใน
อาคาร มีทัง้ลายไม และ ทําส ี ทนกวาไมจริง 
ใหความรูสึกดีกวา PVC

กลุมผลิตภณัฑชิ้นงานไฟเบอรกลาสสาํเร็จรูป    Fiberglass Finished Product Group

หินเทียม-ประการังเทียม

กลุมสินคาตกแตงมีหินทรายเทียมสําหรบังาน
จัดสวน   ฉากน้ําตก  ฉากอควาเรี่ยม  ปะการัง
เทียมหลากหลายชนิดที่เลียนแบบตามสี
ธรรมชาติ

งานเคลือบพื้น-ถงั
มีทีมชางผูชํานาญการในการเคลือบพื้น
โรงงาน-ถังเหลก็เพื่อกันการกัดกรอนจาก
สภาพกรด-ดาง  รบัซอมทอ-ถังไฟเบอร  
บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ  


